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Het Bussums Historisch Tijdschrift nr. 2 2019 is zojuist verschenen. Het is gewijd aan het thema van de Open Monumentendag 2019: Plekken van Plezier.
Ondermeer: 100 jaar kindertuinen in Bussum, verhalen over de bioscopen
Concordia, Cinema Palace/Flora Bio/Palet op de hoek van de Havenstraat
en de Kapelstraat en bioscoop/zalencentrum Novum aan de Vlietlaan.
Ook de manifestaties in de jaren vijftig en zestig komen aan de orde: de
BUWITO-beurzen, de folkloristische optochten door Bussum, de taptoes
op Sportpark Zuid en de Italiaanse Weken. Mooie verhalen over alle zwem
baden die er in Bussum zijn geweest zoals die bij de Frederik van Eedenweg,
bij het Mouwtje, het zwembad aan de Meerweg en het Sportfondsenbad.
En niet te vergeten het gratis zwembad de Zandzee. Schrijver Rudolf Geel
vertelt hoe hij en zijn medescholieren zich in de jaren vijftig vermaakten
in Bussum en omgeving. Leden ontvangen het tijdschrift in de bus. Niet-leden kunnen het blad kopen bij
boekhandel Los en bij Bruna.
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SPOREN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG IN HILVERSUM
Twee presentaties op donderdag 5 september 2019: aanvang 20.00 uur. Locatie: Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103 A, 1217 GL Hilversum. Archeologe Scarlett van Weele zal de context schetsen van Hilversum
in oorlogstijd, de uitbouw tot Stützpunkt Hilversum, en beelden tonen van nog zichtbare restanten van de
verdedigingswerken.
De presentatie van Rob Loois gaat over het Duitse commandocentrum wijk Trompenberg en de bunkers daar. Hij zal het
met name hebben over de grote en nog zeer intacte Blaskowitzbunker aan de Rossinilaan. De avond wordt georganiseerd door
Plattegrond van de Blaskowitz-bunker
AWN Naerdincklant. Toegang gratis.

100 JAAR BREDIUSKWARTIER
De Vereniging Vrienden van het Bredius viert het hele jaar feest. In het weekend van 14 en 15 september
staan er verschillende festiviteiten op het programma. Zie de website www.vriendenvanhetbredius.nl. Daarnaast verzorgt Nol Verhagen van de Historische Kring Bussum op 6 september om 10.00 uur een lezing
over 100 jaar Brediuskwartier in de Openbare Bibliotheek van Bussum. De toegang is gratis.

BUSSUM CULTUREEL
Op zaterdag 7 september staat de Historische Kring Bussum met een stand op deze culturele manifestatie
op het Wilhelminaplantsoen. Van harte welkom! Hier is ook de programmabrochure over de Open Monumentendagen in Bussum te krijgen.

PLEKKEN VAN PLEZIER – PLEKKEN VAN BELANG
Dat zijn de motto’s op Open Monumentendag 2019 in
Bussum. De Historische Kring geeft daar op een originele
manier vorm aan voor jong en oud.
Op zaterdag 14 september is Concordia de plek van plezier.
Wees welkom van 12.00 tot 16.00 uur in het gebouw uit
1934 (het eerste Concordia uit 1897 werd in 1930 door brand
verwoest) voor lezingen/presentaties over Jan Tabak, de Rozenboom, Concordia en Huizen van plezier. Voor muziek
en zang door de Muziekschool en Toonkunst, voor historische filmbeelden, kinderspelen en een foto-expositie.
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Deze plekken van belang zijn zaterdagmiddag te bezoeken: de Majellakapel, de Maria/Koepelkerk, de Spieghelkerk en de Algemene begraafplaats (oude ingang).
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Op zondagmiddag 15 september is er in Concordia, net zoals zaterdag, film en een expositie van historische
foto’s. En Concordia is het begin- en eindpunt voor een tour door Bussum langs plekken van plezier (zowel
vroeger en nu) met een open bus (dicht bij regen).
Vertrek: 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Duur: 45 minuten. Een gids wijst onderweg de plekken aan en vertelt.
Kaarten verkrijgbaar vanaf 11.45 uur.
Plekken van belang die zondagmiddag te bezoeken zijn: de Synagoge aan
de Kromme Englaan, de Majellakapel, de Maria/Koepelkerk, de Spieghelkerk en de Oude Begraafplaats Naarden bij Jan Tabak. Gidsen zijn aanwezig.

Waar is Concordia?
Niet alle Bussumers weten het te vinden. Ga vlak na ‘Action’ de Graaf Wichmanlaan in en na 200 meter ben
je er. Er is koffie, thee en limo te koop. Alle activiteiten zijn gratis en overal zijn gidsen.
Meer informatie op historischekringbussum.nl, in de speciale folder die in het BHT zit en bij de HKB.
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De Historische Kring Bussum stuurt deze Nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van evenementen en activiteiten die de
geschiedenis in Bussum en het Gooi betreffen. Laat ons weten of u de Nieuwsbrief niet op prijs stelt, dubbel ontvangt, of als u
iemand wilt opgeven voor deze nieuwsbrief. Mail naar: oosteromnc@gmail.com
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